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Historická próza v literárnom výskume 

 

Lucia NĚMCOVÁ 

 

 V prítomnom príspevku sa budeme snažiť o stručný náčrt súčasného literárnovedného 

uvažovania zaoberajúceho sa žánrom historickej prózy. Nemáme v úmysle túto problematiku 

v úplnosti vyčerpať. Pokúsime sa len vytvoriť súbor otázok, ktoré by mohli osvetliť žáner 

historickej prózy. Vzhľadom na fakt, že pracujeme predovšetkým s poľskými a slovenskými 

zdrojmi, ktoré používajú rozličné termíny, budeme nateraz používať pojmy historická próza, 

historický román a historický žáner za synonymné. Súčasťou príspevku bude aj stručný náčrt 

vývoja historickej prózy v Poľsku a na Slovensku po r. 1918. 

 Hádam najstaršou, najlogickejšou a zdanlivo najjednoduchšou otázkou viažucou sa k 

zvolenej problematike, je otázka, čo je historická próza, historický román. Ak siahneme po 

encyklopedických príručkách, dozvieme sa, že je to „románová fikce o minulosti, již autor 

sám neprožil“, „je to román odehrávající se v době, již autor nezná z vlastní skutečnosti a 

svou fikci opírá o zprostředkované informace“. Ide o žáner, ktorý „konstruuje modely žití, 

které existovaly před aktem psaní a jsou nějak doloženy.“, má predpoklady „k vystižení 

celistvosti epochy, inklinuje k zobrazování zlomových období dějinného vývoje,... k 

okamžikům „založení“, anebo naopak „zániku říše“1. Ak by sme mali komentovať prvú časť 

tejto definície, uvedomíme si, že takto postavená definícia je (rovnako ako všetky iné 

definície) príliš abstrahovaná, vágna a je viac podnetom na nastoľovanie nových otázok ako 

definitívnou odpoveďou na ne. Pre potreby nášho skúmania hneď na začiatku vylúčime 

všetky žánrové varianty historickej prózy, ako napr. prózu pre deti a mládež, dobrodružné a 

kostýmové varianty historickej prózy a obmedzíme svoju pozornosť na literárnu produkciu s 

vyššími umeleckými ambíciami, určenú väčšmi pre dospelého čitateľa a realizovanú výlučne 

formou prózy. Historická próza je priestorom, v ktorom sa známe „suché“ fakty pretvárajú do 

fabúl literárnych textov a v ktorých vystupujú historicky známe postavy. Úlohou spisovateľa 

píšuceho historickú prózu nie je len spracovanie historických faktov, začlenenie „veľkej 

histórie“ a známych historických postáv do textu ako skôr vytvorenie ilúzie dejín 

rekonštrukciou mentality, psychiky a zvykov dávno žijúcich ľudí, logického usúvsťažnenia 

ich činov vzťahov a reči. „W takiej koncepcji powieść historyczna nie opisuje przeszłości, 

                                                 
1  Mocná D.-Peterka J. a kol.: Encyklopedie literárních žánrů, Paseka, Praha-Litomyšl 2004, 239 
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lecz tworzy jej wizję.”2 Historická próza je svojím pôvodom synkretická, stretáva sa v nej 

niekoľko žánrov. Môžeme medzi ne zaradiť epopeju, bájku, sentimentálny román, román 

hrôzy i dobrodružný román. Všetky tieto žánre sa pre historickú prózu stali inšpiračným 

zdrojom pri vyúžívaní kompozičných postupov, budovaní postáv, opisov i štýlu. Práve táto 

inšpirácia sa stala znakom, na základe ktorého sa historická próza začala odlišovať od 

historickej spisby. Za podnetnú považujeme myšlienku o neukončenosti historickej prózy ako 

žánru „powieść historyczna nie tyle istnieje jako gotowy wzór, ile się nim staje pod 

wpływem różnych ciśnień: artystycznych, historiozoficznych, społecznych i politycznych.”3 

Nielenže je historický román (podobne ako celý žáner románu) kategóriou neukončenou, 

synkretickou a odrážajúcou rozličné mimoliterárne vplyvy, ale aj z hľadiska genézy ide o 

„objav určitých, dovtedy umelecky nezvládnutých stránok reality, predovšetkým však vzťahu 

k histórii; „klasický historický román je objavovaním národnej substancie, ktorá sa javí 

historickému vedomiu ako hodnota, existujúca, ale zabudnutá skutočnosť, ktorá „vstáva“. Vo 

chvíli, keď je vedomie historickej reality zrelé, keď vzniká zreteľná dieréza medzi tým, čo 

bolo a čo je, vzniká na pôde „klasického“ historického románu ako faktu jeho románových 

dejín jeho osobitý žáner .“4 Ak teda niečo do vedomia „vstáva“, potom tak, ako sme citovali 

vyššie, ide o zánik alebo vznik civilizačných koncepcií. Zobrazenie okamihu, v ktorom sa beh 

života pod tlakom historických okolností zrýchľuje, ba priam zhmotňuje, stáva sa 

hmatateľným. Zobrazenie takéhoto stavu si vyžaduje prítomnosť dvoch protikladných 

koncepcií civilizácie a ich vzájomný stret vo viac či menej konfliktnej situácii. Ide o konflikt, 

v ktorom niet neutrálnej pôdy, rozdelí celú existujúcu spoločnosť na tábory, z ktorých každý 

obhajuje svoj pohľad na vec, svoju koncepciu a svoje hodnoty. Zobrazovanie historického 

diania, rozdelenie spoločnosti na antagonistické tábory sa nevyhne nikomu, „vždy prechádza 

križovatkou najužších ľudských vzťahov. Rodičia a deti, milenci a milenky, starí priatelia 

stoja ... zrazu zoči – voči ako odporcovia, alebo nevyhnutnosť nepriateľského postoja hlboko 

otriasa ich životom.“5 Historický román by mal teda zobrazovať spôsob ako nejaký smer 

vzniká, prípadne zaniká a nie jeho koncentrovanú podstatu. V historickom žánri teda 

dochádza k rozdeleniu existujúcej spoločnosti na dva antagonistické celky, k zobrazeniu 

zrýchlenia dejinného času a k jeho interpretácii, čím sa mení proporcia zvýrazňovania 

časových prvkov. Úlohou rozprávača historického žánru je podať text tak, aby v jeho 

                                                 
2  Bujnicki T. Polska powieść historyczna XIX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków, Wydawnictwo 
Polskiej Akademii Nauk 1990, s.4, zvýraznila L. N.  
3  Tamže, s. 7, zvýraznila L. N. 
4  Števček J.: Dejiny slovenského románu, Tatran Bratislava 1989, s. 72 - 73 
5  Lukács G. Historický román, Tatran Bratislava 1976, s. 45; podč. L. N. 
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priestore vynikli najcharakteristickejšie znaky času. Ak je hrdinom historického žánru 

„obyčajný človek v neobyčajnom čase“, potom dochádza v próze k interakcii medzi jeho 

osobným, životným časom a spoločenským, historickým časom, výsledkom tejto interakcie 

bude teda dobová úloha postavy literárneho diela. Historický žáner sa „pre splnenie tejto 

svojej charakteristiky orientuje ... na také úseky minulosti, v ktorých sa naplno odkrývajú 

typické znaky tematizovaného času. Sú to obdobia „vzniku nových kvalít“, „fázových 

prechodov“, resp. „bifurkácií“, „ktoré sú obsahom času a znamenajú historické udalosti“. 

(Ivanička, c. d., s. 74) Semiotickou podobou tejto tematickej orientácie ... je fakt hodnotovej 

výmeny v zmysle zmeny reprezentatívnych spoločenských hodnôt, interpretovaných 

interných časov. Táto hodnotová výmena je žánrovým invariantom historického žánru“6. Za 

variant požiadavky hodnotovej výmeny možno považovať aj proces nerealizovanej výmeny, 

neúspešný pokus o ňu, ba dokonca aj jej nemožnosť. Historická próza je teda próza, ktorá 

čerpá námet z udalostí považovaných za súčasť dejín, z tematického hľadiska ide prevažne o 

úsek „nepokojných“ dejín, výsek obdobia, v ktorom starý systém dosluhuje, je nepevný, 

dochádza k nastoleniu/ pokusu o nastolenie nového systému. Ide teda o zachytenie systému v 

jeho rozkolísanosti a neistote. 

 Je prirodzené, že centrom záujmu literatúry (a nie je to inak ani v historickom žánri), 

je človek. Z toho logicky vyplýva otázka, aké požiadavky sa na túto bytosť z hľadiska 

historickej prózy kladú. Alebo inak. Aká je koncepcia hrdinu historickej prózy? Aký typ 

postavy sa stáva hrdinom historickej prózy? Hovorili sme o tom, že historická próza 

tematicky čerpá zo zlomových okamihov dejín (čiže z udalostí zachytených v 

historiografických monografiách, školských učebniciach, slovníkoch a encyklopédiách). 

Znamená to teda, že sa hlavnou postavou diela s historickou tematikou musí automaticky stať 

historicky známa osobnosť? Spomínali sme fakt, že obraz postavy v historickej próze je 

konfrontáciou spoločenského a jej interného biologického času. Vraveli sme aj o tom, že 

spoločnosť sa v historickej próze rozdelí (minimálne) na dva proti sebe stojace tábory. 

Reprezentantmi týchto táborov sú, prirodzene, ich vodcovia, v našom prípade osobnosti 

známe z „veľkej“ histórie, či povedané s G. Lukácsom „svetodejinné indivíduá“7. Môže sa 

však takéto svetodejinné indivíduum stať nosnou postavou prózy? Predpokladáme, že nie. Ak 

je totiž svetodejinné indivíduum reprezentantom jednej z bojujúcich strán, je jej v tom prípade 

vlastný aj názor na vec totožný práve s touto stranou. Svetodejinné indivíduum je teda 

                                                 
6  Bílik R.: Historický žáner a jeho konštitutívny princíp, Slovenská literatúra, 37, 3, 1990 
7  Lukács G. Historický román, Tatran Bratislava 1976, s. 43 
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„stranícke, je reprezentantom jednej z mnohých bojujúcich tried a vrstiev.“8 Z tohto uhla 

pohľadu súhlasíme s koncepciou postavy, ktorá podľa G. Lukácsa vytvoril Walter Scott . 

„“Hrdinom“ Scottových románov je vždy viac alebo menej priemerný anglický gentleman. 

Zvyčajne sa vyznačuje istou, nikdy však vynikajúcou praktickou múdrosťou, morálnou 

pevnosťou a slušnosťou, ktorá je zavše dokonca schopná obete, ale nikdy sa nestane 

strhujúcou vášňou, oduševnenou oddanosťou veľkej veci.“9 Za kľúčové v tomto citáte 

považujeme slovo priemerný (samozrejme v nepejoratívnom zmysle). To, čo je pri Scottovej 

koncepcii dejín zdôraznené, by sa dalo označiť ako zlatá stredná cesta. Protagonistami jeho 

príbehov nie sú výnimočné osobnosti, ale ľudia stredu. Keďže v historickej próze ide vždy o 

zlomové udalosti, o stret dvoch historických alebo civilizačných koncepcií, ktoré sú a priori 

antagonostické, pri zobrazovaní historicky overiteľných udalostí z pozície historicky známych 

osobností by mohlo dôjsť k pamfletizácii alebo „spropagandizovaniu“ histórie. Zobrazovanie 

z pozície jedného člena antagonistického protikladu by podľa nás k takejto devalvácii viedlo. 

Pozícia stredu, priemernosti je vhodná najmä preto, že je akoby vyčlenená z extrémistického, 

zaujatého diania. Ako taká môže teda nezaujato pozorovať a hodnotiť obe krajné polohy 

vývoja. Tvorí akoby rovnovážnu, neutrálnu pozíciu medzi dvoma krajnými bodmi kmitu 

kyvadla. Obrana pred pamfletizáciou je podľa nás dôvodom na to, aby sa historicky známa 

postava (alebo svetodejinné indivíduum) nestala hlavnou postavou diela. Preto musí 

svetodejinné indivíduum vstupovať do diela vždy hotové až po expozícii oboch extrémnych 

pozícií. Zároveň však musí byť pôsobenie svetodejinného indivídua v rámci textu obmedzené 

na najnižšiu možnú mieru. Hlavnými postavami diel sa stávajú historicky neexistujúce 

osobnosti, tzv. udržujúce indivíduá. V popredí prózy nebude stáť neosobný historický vývoj, 

ale obyčajný ľudský život so všetkými pozitívami i negatívami. Historický vývoj, resp. 

zlomové okamihy dejín budú zaradené až na druhý autorský plán, do pozadia sujetového 

priestoru. „Historický román je totiž výraz pomeru medzi ukončenou etapou diania a jeho 

etapou prítomnou. Preto jeho kompozičným základom je pomer medzi intímnym (v širšom 

slova zmysle osobným) popredím diania a jeho neosobným, historickým pozadím. Historický 

román je len v malej miere znakom prítomnej reality, je obrazom reality minulej, obrazom 

dejín.“10 Rovnako ako by pre historický žáner nebola únosná postava svetodejinného 

indivídua v pozícii hlavnej postavy, nemala by podľa nás byť ani „veľká“ história 

zobrazovaná deduktívnym princípom zhora nadol ako uzavretá kapitola dejín, ktorá by bola 

                                                 
8  Tamže, s. 51 
9  Tamže, s.26-27 
10  Števček J.: Dejiny slovenského románu, Tatran Bratislava 1989, s.572 
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osvetľovaná retrospektívne. Celkový obraz dejín by podľa našej mienky mal povstať z 

„malých“ udalostí, osudov a charakteristík, induktívnym postupom inými slovami postupom 

zdola nahor. To, čo nazývame historickým vývojom, by nemalo byť zobrazené inak ako 

opisom „malej ľudskej histórie“, ktorá vytvára obraz tej „veľkej“. „Keďže román zobrazuje 

„totalitu objektov“, musí vniknúť do detailov každodenného života, do konkrétneho času deja, 

musí odhaliť špecifické črty daného obdobia v komplikovanom vzájomnom pôsobení 

všetkých elementov.“11 A práve snaha o totalitu zobrazenia by podľa nás mala spôsobiť 

zúženie pohľadu na „malú ľudskú históriu“, mozaiku drobných udalostí, plôšku farby, ktorá 

pri pohľade z odstupu dovolí pozorovateľovi vidieť celý priestor obrazu. Z týchto dôvodov sú 

podľa nás dôležité postavy udržujúcich indivíduí, nestraníckych, priemerných vo svojom 

živote i konaní na pozícii hlavných postáv diela. Schopnosť nenechať sa strhnúť vášňou, 

udržiavanie určitého odstupu od zobrazovaného diania je podľa nás zárukou objektívneho 

opisu, resp. opisu, ktorý nepodľahne pamfletizácii a propagande. Hrdinom by podľa nás mala 

byť ak aj nie neutrálna (nestranícka) osoba, v tom prípade aspoň obyčajný „malý“ človek 

nevedomky ponorený do víru dejín. 

 Ďalšou otázkou, ktorej by sme sa chceli v našej práci venovať je otázka, na základe 

čoho sa to-ktoré prozaické dielo zaradí do žánru historickej prózy. Aké sú teda signály 

historickosti textu. Inými slovami, aké sú konvencie (textové), ktoré nám dovolia označiť 

text za historický. Ako teda vníma text jeho prijímateľ? Prijímateľ umeleckého textu v ňom 

vždy musí dešifrovať znaky, na základe ktorých zaradí text medzi iné texty historického 

žánru. Na základe týchto signálov rekonštruuje čitateľ konvencie historickej prózy. 

Konvencie vedú následne čitateľa k zaradeniu alebo nezaradeniu konkrétneho textu do žánru 

historickej prózy. Signálmi historickosti textu sa najčastejšie stávajú skonvencionalizované 

znaky času, stereotypy historických dôb, ba aj signály jazykovej štylizácie textu. Všetko 

závisí od zaužívaných a rovnakým spôsobom prijímaných konvencií žánru, tak, ako v celom 

procese literárnej komunikácie, ide o „dohodu” akceptovanú na oboch póloch komunikačného 

kanálu. Čitateľovo vedomie vníma prózu ako historickú vtedy, ak spĺňa jeho predstavy o tom, 

ako má historický žáner vyzerať, ide teda o splnenie niekoľkých konvencií. Podľa Kazimierza 

Bartoszyńského k týmto konvenciám patrí aj „Konwencja zasady warunkującej dostępność i 

zrozumialość historycznego świata przedstawionego w powieści. (Ide o konvenciu, ktorá je 

nadradená všetkým nasledujúcim konvenciám historickej prózy). Hoci sa autor zaoberá ešte 

ďalšímí textovými konvenciami historickej prózy, za najdôležitejšie v tejto chvíli považujeme 

                                                 
11  Tamže, s. 154 
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práve konvenciu dostupnosti a zrozumiteľnosti predstavovaného sveta, konvenciu témy textu. 

Akými signálmi, prostriedkami, dáva text najavo svoju príslušnosť k historickému žánru? 

Signálmi môžu byť dátumy alebo udalosti, ktoré symbolizujú dobu, ktorú literárne dielo 

zobrazuje. Signály nadväzujú na taký okruh udalostí, ktoré sa chápu ako významné, 

všeobecne známe, reprezentatívne, schopné vystupovať pars pro toto ako zosobnenie, symbol 

celej doby. Ak by signály tieto charakteristiky nespĺňali, stali by sa pre prijímateľa 

nečitateľnými, a tým by prestali plniť svoju funkciu. Historická próza okrem spomenutých 

signálov využíva aj iné. „Powieść historyczna, jeżeli za taką uznał ją autor, zazwyczaj 

sygnalizuje i podkreśla dystans czasowy od wydarzeń fabularnych, eksponując chronologię i 

daty kalendarzowe. Natomiast powieść współczesna ... odbywa się zwykle bez dat”12 Ak 

hovoríme o signáloch historickosti textu, ide o nadväzovanie na to, čo sa ako historické chápe 

a priori buď z hľadiska dohody medzi autorom a čitateľom, či ako to, čo vo vedomí priemerne 

vzdelaného čitateľa vystupuje ako historické. Podľa J. Wojciechowského môžeme dnes 

všetky klasické romány považovať za historické, dochádza však aj k procesu, kedy sa súčasný 

román môže začať chápať ako historický. Stane sa tak vtedy, ak „czytelnik ... na podstawie ... 

sygnałów – potrafi powiązać je z desygnatami określonej ... rzeczywistości i ... dystans 

czasowy uzna za wystarczający, dla potraktowania powieści jako historycznej.”13 Inými 

slovami, prijímanie prózy ako historickej je vo veľkej miere záležitosťou nepísanej dohody 

(autor – čitateľ) a v mnohom závisí od príjemcu textu – jeho „sekundárneho autora”14. Z tohto 

dôvodu sa nám javí ako problematické stanoviť pevnú hranicu časového odstupu ako sa o to 

pokúšajú niektorí bádatelia (napr. Lukács). Ak je v čitateľskom vedomí určitá životná 

skúsenosť vnímaná ako uzavretá kapitola dejín, ako niečo, čo bolo „kedysi dávno, ale na môj 

život to už nemá vplyv” (v zmysle presahu do prítomnosti), čitateľ to nevníma ako niečo, čo 

by v negatívnom alebo pozitívnom zmysle ovplyvňovalo jeho súčasný život, môže podľa nás 

v jeho vedomí dôjsť k označeniu tejto etapy, skúsenosti za historickú. Klasifikovanie prózy 

ako historickej bez jednoznačného časového signálu má výlučne subjektívny charakter. Závisí 

najmä od schopnosti prijímateľa textu spojiť sujet diela a skutočný čas, ktorý už považuje za 

historický. Závisí to od „stosunku czytelnika do niedawnej przeszłości, tj. od jego osobistej, 

prywatnej cezury między teraźniejszoszcią a historią.”15 Medzi činitele, ktoré ovplyvňujú 

vnímanie prózy ako historickej a umiestňovanie pomyselnej hranice medzi udalosti pre 

                                                 
12  Wojciechowski J.: Powieść historyczna w świadomości potocznej, Unywersytet Jagielloński, 1989, s. 
68 
13  Tamže, s. 69, zvýraznila L. N. 
14  Rakús S.: Literatúra ako kultúra rozumu a kultúra srdca, .týždeň 13/2005, s. 42-43 
15  Wojciechowski J.: Powieść historyczna w świadomości potocznej, Unywersytet Jagielloński, 1989, s. 
69-70; podčiarkla L. N. 
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čitateľa spojené s prítomnosťou (tu a teraz) a minulé/v zmysle historické (vtedy a tam) patria 

natoľko subjektívne črty ako diapazón osobnej skúsenosti, súkromné čitateľské vnímanie 

udalostí ako historických, zlomových okamihov, všeobecný rozhľad v dejinách a v 

neposlednom rade úroveň interpretačného vedomia. Predsa len, ak sa má próza prijímať ako 

reprezentant historického žánru, musí nadväzovať aj na stereotyp doby zakotvený v mysli 

širokého publika. Signálmi historickosti sa teda stávajú mená (napr. národných hrdinov), 

dátumy, topografické body spojené so slávnymi víťazstvami/ katastrofickými porážkami, a 

pod. Ide o symboly a znaky pevne spojené v mysliach jednotlivcov s určitým historickým 

obdobím. 

 V predchádzajúcom texte sme naznačili, že historická próza na to, aby bola 

považovaná za historickú, disponuje textovými signálmi, ktoré nadväzujú na stereotyp 

daného obdobia. Čo si pod tým predstavujeme? Čo znamená slovo stereotyp? Podľa 

slovníkového výkladu ide o „ustálenú, zautomatizovanú, bežnú predstavu; zjednodušené, 

ošúchané chápanie“16 Slová „ustálený, zautomatizovaný, bežný“ poukazujú na to, že veci a 

javy, ktoré vnímame ako stereotypné, ak sú ich konotácie pre nás jednoznačné, ihneď sa 

objavujúce a zdanlivo bezproblémové. K takýmto konotáciám by sme mohli napr. zaradiť 

výrazy „veľká emigrácia“ (poľská proveniencia, emigračná vlna z r. 1830 pars pro toto 

reprezentovaná osobnosťami ako A. Mickiewicz, F. Chopin a všetky interpretácie s ňou 

spojené), „otec vlasti“ (česká proveniencia, panovník Karol IV. Luxemburský), „prvý štátny 

útvar Slovákov- Veľká Morava“ (slovenská proveniencia, odhliadnuc od skutočnosti, že práve 

táto zautomatizovaná schéma má z nami uvedených schém najmenšiu faktografickú hodnotu, 

na čo existujú minimálne jazykové argumenty, je rozhodne jedným z najlepších príkladov 

stereotypu). Pod pojmom stereotyp v kontexte historickej prózy rozumieme všetko, čo by sa 

dalo začleniť do kategórie „naša slávna minulosť“ (bez ohľadu na národnú príslušnosť 

hovoriaceho). Stereotyp v žánri historickej prózy úzko súvisí s jednou z jej najvýraznejších 

mimoliterárnych charakteristík, o ktorých budeme hovoriť neskôr. Stereotyp má podľa nášho 

názoru v historickom žánri dvojitú funkciu. Po prvé, celý žáner historickej prózy (aby bol ako 

taký identifikovateľný) nadväzuje na už hotové zautomatizované schémy prítomné vo vedomí 

priemerne vzdelaného čitateľa. Zároveň však nadväzovaním na prvý, už existujúci stereotyp, 

svojou interpretáciou historických udalostí (tým, že udalosti zobrazuje stranícky, z pozície 

„my“ oproti opozícii „oni“) ho rozšíri, potvrdí (vo väčšine prípadov, ale môže s ním 

polemizovať, ba dokonca vyvrátiť ho), a tým vznikne vo vedomí priemerne vzdelaného 

                                                 
16  Šaling S. - Ivanová-Šalingová M.- Maníková Z.: Veľký slovník cudzích slov, SAMO Bratislava - 
Prešov 2003 
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čitateľa umocnený stereotyp, stereotyp na druhú. Takýmto spôsobom podľa nášho názoru 

môže dôjsť ku kanonizácii už existujúceho stereotypu, ba dokonca k jeho mytologizácii. K 

mytologizácii dejín, ktorá by pri vulgárnej interpretácii mohla slúžiť ako podpora 

extrémistických názorov najmä v prostredí literárne málo vyspelých príjemcov. Práve preto 

trváme na striktnom rozlišovaní medzi históriou- vedou a historickou literatúrou (čo v 

poľskom prostredí neplatilo v určitom období rozvoja žánru). Ak máme záujem získať 

poznanie faktického charakteru, siahneme po historiografických výskumoch, ak nás zaujíma 

estetický zážitok, siahneme po literárnych textoch. Stereotyp v rámci historickej prózy je 

budovaný na osi naše – cudzie, my – oni, naša slávna minulosť – naša bolestná prítomnosť 

(najmä v slovenskom a poľskom prostredí). Vzhľadom na fakt, že v 19. storočí vlastnou 

štátnosťou nedisponovala ani poľská, ani slovenská strana, odrazilo sa to aj v určitom procese 

stereotypizácie historickej prózy. Stereotyp poľskej historickej prózy nadväzoval na slávnu 

minulosť. Keďže najväčší územný a čiastočne i politický rozmach dosiahlo Poľsko v období 

šľachtickej republiky, historická próza čerpala tematicky najviac z obdobia šestnásteho a 

sedemnásteho storočia. A „Państwo polskie opisywano najchętniej ...jako mocarstwo 

sięgające niemalże od morza do morza.“17 Hlavným hrdinom historického žánru sa stal 

šľachtic – patriota ochotný obetovať všetko pre záchranu vlasti. Literárne texty pripomínali 

čitateľom slávnu minulosť, porážky sa obchádzali, do popredia vystúpili vojenské konflikty, 

osobná a historická stránka boli so sebou tesne spojené, úspechy na vojenskom poli boli 

najčastejšie umocnené súkromným šťastím hlavných hrdinov. V literatúre hľadali čitatelia 

útechu a potešenie. Útechu im poskytlo zobrazenie Poľska v jeho najväčšej sláve a 

medzinárodnopolitickom význame. Takto zobrazovaná vlasť víťazila vo všetkých kritických 

situáciách (okrem konečných delení štátu). Pre tieto texty historického žánru je tiež 

charakteristické výrazné a neproblematizujúce delenie sveta na osi dobro – zlo, naše – cudzie. 

„W sumie powieść historyczna zaludniła świat narodowej wyobrażni postaciami, z których 

następne pokolenia będą musiały długo (i na ogół bez większego rezultatu) zdrapywać biały 

lub czarny lakier.“18 Poliaci sa teda utiekali do obdobia najslávnejšej národnej minulosti, 

ktorú mali spojenú s vedomím vlastnej štátnosti. Podobná, ale komplikovanejšia situácia bola 

v našom kultúrnom prostredí. Slováci v období 19. storočia nielenže nedisponovali vlastnou 

štátnosťou, ale nemali ani na čo spomínať. Nielenže sme nepatrili k historickým národom 

rakúskej monarchie, neboli sme uznaní ako národ vôbec. Domnievame sa, že v tomto 

                                                 
17  Tazbir J.: Historia w powieści XIX wieku, In: Szkice o literaturze i sztuce, Kraków TAiWPN 
UNIWERSYTAS 2002, s. 227 
18  Tamže, s. 226 
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kontexte mali Poliaci a Česi z psychologického hľadiska o čosi lepšiu pozíciu. Mali na čo 

spomínať a mohli nadväzovať na tradíciu bývalej národnej veľkosti (mali matériu, z ktorej sa 

mohol vyvinúť stereotyp), čím, prirodzene, nechceme devalvovať ich súdobú ťažkú pozíciu. 

V tejto situácii bolo na Slovensku potrebné vybudovať koncepciu dejinného vývoja ako aj 

oporné body pre kultúrnu pamäť.19 Odpoveďou na takto postavenú výzvu bola Štúrova 

koncepcia historického optimizmu a vytváranie figúr spomínania, v ktorých hrali 

nezastupiteľnú úlohu prírodné dominanty (Tatry, Váh, Dunaj) ako aj historické obdobia a 

osobnosti, ktoré by sme mohli považovať za „naše“ (obdobie Veľkej Moravy, osobnosti ako 

napr. Matúš Čák Trenčiansky a pod.). Každopádne by sme však v tomto období vývoja 

historickej prózy našli predovšetkým svedectvá „gustów zbiorowych, stanu świadomości 

społecznej elity i niepokojów intelektualnych epoki, w której powstały, niż obrazów faktów 

„fizycznych”.20 Historická próza vplývala na vytváranie obrazu národnej minulosti v očiach 

čitateľskej verejnosti, namä v časoch národnej neslobody dopĺňala prípadne úplne zastupovala 

históriu-vedu, a tak sa chtiac-nechtiac „pryzczyniła ... do rozpowszechniania półprawd o 

dziejach i do utrwalenia narodowej megalomanii.”21 Inými slovami, okrem „pokrzepiania 

serc” sa spolupodieľala na vytváraní národných stereotypov a mýtov živých dodnes. 

Povedané s Aristotelom „historia traktuje o tym, c o b y l o, poezja natomiast o tym, co być m 

o g ł o.”22 

 Sterotypizácia, mytologizácia a vytváranie falošných predstáv, prípadne národnej 

megalománie úzko súvisí s niekoľkokrát spomenutými mimoliterárnymi faktormi, ktoré 

oplyvnili vznik a vývoj historickej prózy. Nie sme jediní, kto si všimol mimoliterárne faktory 

ovplyvňujúce historickú prózu. Vo svojej práci sa nimi zaoberal už G. Lukács. Pre našu prácu 

považujeme za smerodajné najmä dva mimoliterárne faktory, na ktoré poukázal. Môžeme ich 

označiť ako „sprítomňovanie bývalej národnej veľkosti“ a prežívanie vojny ako „masového 

zážitku“23 Sprítomňovanie bývalej národnej veľkosti tvorí výrazný impulz pre rozvoj 

historického žánru v tom – ktorom prostredí. Tento moment je príznačný aj pre Poľsko, aj pre 

Slovensko. Vo všetkých troch prípadoch šlo podľa nás v tomto (literárnom) sprítomňovaní o 

nádej na obnovenie, príp. vytvorenie vlastnej samostatnosti. Je to rovnako dôvod pre vznik 

Sienkiewiczovej Trilógie, Żeromského Popola, ako aj vedomé budovanie národných 
                                                 
19  Porovnaj Bílikove štúdie o historickej próze uverejnené v časopise Slovenská literatúra, najmä však 
štúdiu Vznik minulosti (Historický žáner v próze slovenského romantizmu), Slovenská literatúra, 52, 2005, č. 4-
5 
20  Wojciechowski J.: Powieść historyczna w świadomości potocznej, Uniwersytet Jagielloński, 1989, s. 
103 
21  Tamže, s. 103; podčiarkla a zvýraznila L. N. 
22  Tamže, s. 105 
23  Lukács G. Historický román, Tatran Bratislava 1976, s. 26-27 
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stereotypov v štúrovskom a poštúrovskom období, ale aj vedomé účtovanie s pre národ 

nepriaznivou vnútropolitickou situáciou v samostatnom štáte (Kukučín a jeho snaha poukázať 

v Bohumilovi Valizlosťovi Záborovi na konštituovanie vlastného národnouvedomovacieho 

procesu ako protipól štátom vedome podporovanej čechoslovakistickej tendencie počas prvej 

Československej republiky). V prežívaní vojny ako masového zážitku (G. Lukácsom 

identifikovaného do obdobia napoleonských vojen) ide predovšetkým o propagandistické24 

stmelenie skupiny obyvateľstva. Tu si treba uvedomiť, že masové armády (ich postup) úzko 

súvisí s postojom ďalšej masy ľudí, s obyvateľstvom. Masová armáda prežíva najmä vďaka 

rekviráciám a potrebuje si vytvoriť podmienky na čo najlepšiu ofenzívu i defenzívu. Vždy ide 

o jednoduchší proces, ak ho podporuje obyvateľstvo s kompatibilným názorom na 

problematiku vedenia vojny. V oboch prípadoch (literárnom i vojenskom) ide o budovanie 

psychologickej opozície na osi naši – cudzí, my – oni. Kým v literárnom zmysle ide 

predovšetkým o budovanie, posiľňovanie národného povedomia a vymedzovanie sa v 

obkľúčení cudzích národov (v poľskom prípade ide o troch záborcov, Rusko, Prusko, 

Rakúsko, v slovenskom o vymedzenie sa voči maďarskému etniku v Uhorskom štáte), v 

propagandistickom uchopení vojen ide o nabádanie k aktívnemu činu (najmä pomoci a 

podpore vojsku, ktoré bojuje za „našu“ vec). V oboch prípadoch je však smerodajná opozícia 

my – oni. Nezanedbateľnú úlohu v tomto prípade zohráva fakt, že Poľsko a Slovensko v 

období najprudšieho rozvoja historickej prózy nedisponujú vlastnou národnou slobodou. Kým 

Slovensko je súčasťou Rakúskej monarchie (jej uhorskej časti), dnešné Poľsko je súčasťou nie 

menej ako troch štátov (Rakúska, Pruska a Ruska). Práve toto rozdrobenie územia spôsobilo 

špecifiká vývinu poľskej historickej prózy. Za prvý mimoliterárny faktor považujeme 

spomínanie práve na obdobie národnej veľkosti, zašlé staré časy slávy. Takéto spomínanie 

predstavuje reakciu na ďalší faktor, za ktorý považujeme psychologické potreby čitateľov. 

Literatúra sa dáva do služieb národu. V danom období predstavuje literatúra jediný ako-tak 

dostupný komunikačný kanál medzi čitateľom a autorom textu, a preto dochádza ku 

kontaminácii historickej vedy a literatúry. Kontaminácia týchto dvoch entít bola spôsobená 

najmä faktom, že mnohí poľskí spisovatelia sa venovali odkrývaniu a zverejňovaniu 

dokumentov z minulosti a naopak, mnohí historici v snahe zatraktívniť predmet svojho 

bádania siahali pri opise historických udalostí k literárnym postupom, „W początkach 

rozwoju tej powieści widziano w niej niezbędne uzupełnienie wiedzy historycznej sensu 

                                                 
24  podčiarkla L. N. 
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stricto.“25 H. Sienkiewicz poukazoval na fakt, že v Trilógii nemala ani jedna z jeho postáv 

vymyslené meno, všetky získal štúdiom pramennej literatúry. Historická próza sa tiež stala 

spôsobom, akým sa v nepriaznivej politickej situácii dalo písať o súčasnosti. Paradoxne jej pri 

tomto úsilí pomohlo teritoriálne rozparcelovanie Poľska medzi okupantov. Každý z nich sa vo 

svojich cenzurálnych zásahoch sústredil na inú časť poľských národných dejín, a tak vznikla 

situácia, keď sa napr. o protiruských povstaniach mohlo slobodne písať vo zvyšných 

záboroch. Tento druh alúzie bol tým dôvodom, prečo „W Polsce stosunkowo wcześnie 

nauczono się odczytywać w powieści historycznej aktualne podteksty o charakterze 

politicznym.“26 Vplyv poľskej historickej prózy na príjemcov textu sa zvyšoval priamo 

úmerne s rusifikačným a germanizačným tlakom na poľské obyvateľstvo. Historická próza 

devätnásteho storočia sa stala nadteritoriálnym spojivom a zároveň prvou školou vlastenectva 

nielen pre etnicky poľské obyvateľstvo.27 Glorifikácia slávnej minulosti plnila okrem 

neliterárnych vlasteneckých funkcií aj spôsob polemiky s oficiálnym pozitivistickým 

programom a jeho ideou práce s ľudom (praca organicza). Suma summarum možno zhrnúť, 

že poľské historické prózy „Były one wreszcie, i to nie tylko w XIX wieku, ale i w następnym 

stuleciu, gatunkiem literackim, którego używano, aby mówić o najbardziej współczesnych 

problemach.“28 

 Hoci sa historická próza v Poľsku rozvíjala od 15. storočia, až do prelomu 17. a 18. 

storočia ju reprezentovali pamflet a fantastické romány v historickom kostýme. Spočiatku 

bola historická próza blízka moralizátorskej literatúre a nadväzovala na román hrôzy a 

sentimentálny román. Typický pre túto prózu bol najmä rozprávač, ktorý v sebe spájal viacero 

funkcií (napr. Moralista, ideológ). Historická próza predstavovala v tomto období najmä 

sústredenie sa na súkromný život hlavného hrdinu. Pre obdobie pred rokom 1831 bolo teda 

pre poľskú historickú prózu typické moralizátorstvo, sentimentalizmus, zosúkromnenie dejín 
                                                 
25  Tazbir J.: Historia v powieści XIX wieku, In: Szkice o literaturze i sztuce, Kraków TAiWPN 
UNIWERSYTAS 2002, s. 213 
26  Tamže, s. 216 
27  Na tomto mieste treba podľa nášho názoru upozorniť na analogickosť pojmu poľské a uhorské. Pojem 
Uhorsko, uhorský sa nevzťahoval na jednu etnicitu, označoval politickú príslušnosť k štátnemu útvaru, ktorý 
obývali okrem Maďarov aj mnohé slovanské i neslovanské národy, okrem Slovákov spomeňme pars pro toto 
Chorvátov a Srbov. Rovnako nemožno za národnostne jednoliaty štát označiť ani Poľsko. Šľachtická 
Rzeczypospolita Polska, štát, povedané s Januszom Tazbirom, siahajúci bezmála od mora k moru, tvorili okrem 
iného aj Litovčania (Wielkie Księstwo Litewskie) a, tzv. kresy wschodnie, východné národnostne zmiešané 
územia na teréne (prevažne) dnešnej Ukrajiny. Janusz Tazbir udáva vo svojej štúdii, že sa k poľskej národnosti v 
r. 1870 hlásilo cca 30-35% obyvateľov, ktorí hovorili po poľsky. Tento údaj sa na začiatku dvadsiateho storočia 
prudko zvýšil aj vďaka rozvoju poľskej historickej prózy. Preto si treba uvedomiť, že termín Poľsko, poľský sa v 
obdobiach záborov okrem dnešného úzko etnického vymedzenia dal chápať aj ako identifikácia s 
antiokupantskými charakteristikami, s tým, čo je psychologicky chápané ako „naše“, domáce, viažuce sa k 
vlasti. 
28  Tazbir J.: Historia v powieści XIX wieku, In: Szkice o literaturze i sztuce, Kraków TAiWPN 
UNIWERSYTAS 2002, s. 233 
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a archaizácia jazyka (mimochodom, všetko sú to javy, ktoré G. Lukács považoval za príznaky 

úpadku historického románu v postscottovskom období). Situácia sa mení v období po strate 

samostatnosti poľského štátu. Diametrálne sa mení program poľskej historickej prózy, jej 

prvoradým cieľom sa stáva služba národu a spoločnosti. V obrazoch minulosti sa hľadali 

odpovede na otázky, prečo zanikol poľský štát, ako ísť ďalej a držať krok s pokrokom v 

okolitom svete. Na pôde historickej prózy sa autori vyrovnávali s aktuálnymi problémami, čo 

malo aj výchovné dôsledky, príklady úspechov z historickej prózy posilňovali národné 

povedomie, zobrazenia porážok slúžili ako odstrašujúci prvok. Po neúspešnom novembrovom 

povstaní v r. 1830 sa z neliterárnych dôvodov poľská literatúra rozvíja okrem domáceho 

prostredia aj v emigrácii. Ďalší rozvoj poľskej historickej prózy sa vzďaľuje koncepcii 

Waltera Scotta, ale toto vzďaľovannie je „doprowadzono do perfekcji dzięki geniuszowi 

Mickiewicza, ujawnionemu w Panu Tadeuszu.”29 A čo priniesol Adam Mickiewicz do 

tradície poľskej (nielen) historickej literatúry? Spojil opisy prírody, národnej problematiky, 

étosu poľského šľachtica, cti, lásky, pripravenosti obetovať sa za národ a optimizmu v ústrety 

budúcnosti a práve pre tieto dôvody sa Pán Tadeáš stal národným eposom a stereotypom, s 

ktorým sa chtiac-nechtiac museli vyrovnávať všetky nasledujúce generácie poľských 

spisovateľov. Šľachtické prostredie sa stalo prostredím, ktoré najviac reprezentovalo 

stereotypy konotujúce sa s Rzeczypospolitou. Vytvoril sa nielen sterotyp šľachtického 

prostredia, ale aj stereotyp poľského šľachtica a im prislúchajúci literárny žáner, vznikli nové 

literárne žánre historickej prózy, „gawęda szlachecka” a dokumentárny román. „Gawęda” je 

predovšetkým „niewielkim opowiadaniem lub cyklem opowiadań o amorfycznej 

konstrukcji.”30 Do dejín poľskej historickej prózy vniesla model/stereotyp postavy poľského 

šľachtica a k nemu prináležiace prostredie a model archaizujúcej štylizácie textu. O rozvoj 

dokumentárneho typu historickej prózy sa zaslúžil spisovateľ Józef Ignacy Kraszewski (1812-

87). Prínosom jeho tvorby bolo v prvom rade v zracionalizovaní a odheroizovaní poľskej 

historickej prózy. Sujetovo sa sústredil na politicko – dynastické konflikty smerujúce k 

uzurpovaniu moci alebo vytváral obraz súkromných dejín hrdinov prináležiacich k strednej či 

drobnej šľachte. Súkromná história postáv tvorila súčasť veľkej histórie a hrdinovia boli vždy 

súčasťou vážnych politických a ideologických konfliktov. Kraszewski nielenže stvoril vzor 

poľskej historickej prózy v jej dokumentárnom variante, ale stal sa aj zakladateľom nových 

rozprávačských a fabulačných techník (pars pro toto spomeňme nechuť k senzácii a 

budovanie konfliktov z každodenného života). Tematicky sa historická próza v tomto obdbí 

                                                 
29  Tamže, s. 13 
30  Tamže, s. 17 
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sústredila najmä na 17. storočie a vzťahy z ukrajinských regiónov poľského štátu. V ranom 

období poľského pozitivizmu sa rozvoj historickej prózy na čas zastavil, primát získal 

klasický realistický román. Význam i kvantita poľskej historickej prózy sa obnovila znova v 

60. a 70. rokoch 19.storočia. Koncepcia poľských národných dejín sa vytvára ako prísne 

zdokumentovaný proces. Umeleckým pendantom týchto snáh sa stáva maliarska tvorba Jana 

Matejku, ktorá predstavuje poľské dejiny v obrazoch. Synonymom poľskej historickej prózy 

sa v druhej polovici 19. storočia stal Henryk Sienkiewicz, „Pojawienie się w latach 1883-

1888 Trylogii zmieniło bowiem zasadniczo sytuację gatunku. Sumując doświadczenia swoich 

poprzedników Sienkiewicz stworzył niezwykle sugestywną wizję przeszłości. Nadając jej 

sens „krzepiacy” dokonał światopoglądowego zawłaszczenia wyobraźni czytelników. 

Bezprecedensowy sukces Trylogii przydał więc nowe znaczenie gatunkowi i stal się 

impulsem dla dalszych prób przekształcenia historii w powieść.”31 V Sienkiewiczovom diele 

došlo k stretu dvoch protichodných koncepcií historickej prózy, dokumentárnej zásade 

vernosti poznaniu a idey posiľňovania sŕdc. Obe boli súčasťou poľskej historickej prózy už 

predtým, avšak až Sienkiewicz dokázal spojiť tieto koncepcie vrámci jedného textu. V jeho 

prózach je posiľňujúca tendencia zobrazená ako objektívny fakt vyplývajúci z obrazu histórie 

a tvorí jej neoddeliteľnú časť. Sienkiewicz vytvoril typ postavy poľského šľachtica-patriotu, 

ktorý sa stal stelesnením/koncentráciou sarmackej šľachtickej kultúry. Jeho hrdinami sú 

aktívni jedinci, ktorých obraz je veľmi sugestívny, vo svojich románoch vytvára obraz ľudí, 

ktorých psychológia je vytvorená z niekoľkých stále sa opakujúcich základných 

charakteristík. Títo hrdinovia neprestávajú byť sebou ani v pre ich psychiku 

najnepriaznivejších podmienkach. Koncepcia historickej prózy, ktorú vytvoril, sa stala 

synonymom nielen pre poľskú historickú prózu, ale pre historickú prózu sui generis. S 

konvenciami, ktoré do poľskej historickej prózy vniesol, sa pokúsili popasovať aj ďalší 

predstavitelia spomínaného obdobia (B. Prus, S. Żeromski, W. Berent). Úplne iný typ 

historickej prózy presadzoval v poľskej literatúre Stefan Żeromski. Okrem vyrovnávania sa so 

stereotypom šľachtickej poľskej republiky (demaskoval nielen dobro, ale aj zlo) „po raz 

pierwszy w jej rozwoju rzucając wizjami przeszłości narodowej – stanowiącymi jeden z 

glównych elementów jego twórczości – pomost nie tylko w przeszłość, ale równoczesznie i w 

przyszłość.”32 Okrem demaskovania životnej skúsenosti (jatrenie rán) treba pri Stefanovi 

Żeromskom spomenúť aj nový spôsob kompozície, prácu so svetom prírody – lyrizáciu textu i 

odtabuizúvanie erotiky v poľskej historickej próze. 

                                                 
31  Tamže, s. 24 
32  Tamže, s. 22-23; zvýraznila L.N. 
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 Žáner historickej prózy sa v slovenských pomeroch autonomizuje koncom tridsiatych 

a začiatkom štyridsiatych rokov 19. storočia. Tento trend súvisí s presunom od klasicizmu k 

romantizmu, a tým aj k „pokusu formovať vedomie dejín cez nové formy kolektívneho 

prežívania (napr. ako vedomie nacionálne)“33 Podobne ako v Poľsku má konštituovanie a 

rozmach historického žánru výrazne mimoliterárne motivácie aj na Slovensku. V obdobiach 

slobodného rozvoja národnej spoločnosti je historický žáner len jedným z mnohých 

existujúcich žánrov, resp. začleňuje sa viac do literatúry pre deti a mládež či populárnej 

literatúry. Podľa zistení nielen literárnych vedcov, ale aj historikov, je práve obdobie 

romantizmu (obdobie po veľkej francúzskej revolúcii) u nás orientované na kodifikáciu 

jazyka a reflexiu národnej minulosti. Práve v oblasti dejín dochádza k transformácii ich 

chápania z hľadiska nacionálnosti, začína sa poukazovať na ich slovenskosť. S tým súvisí aj 

nová koncepcia dejín vytvorená v období romantizmu. Ľ. Štúr vo svojej dejinnej koncepcii 

nadväzoval na Herderovu myšlienku dejinného pokroku a vytvoril obraz Uhorska (rozumej 

jeho časti obývanej Slovákmi) ako krajiny stredu (a to jednak vo vertikálnom i horizontálnom 

zmysle). Slovákov pokladá za národ najstarší (z hľadiska osídlenia), pozíciu „hore“ (vo 

vrchoch) obsadzuje prítomnosťou slovenského národa, kým k striedaniu, miešaniu etník 

dochádza podľa neho vždy „dolu“ (na rovine). Ide o koncepciu historického optimizmu 

(posun od horšieho smerom k lepšiemu). Štúr s Hurbanom vytvárajú teda model národnej 

minulosti (viazanej na jedno etnikum), konštruujú oporné body pre kultúrnu pamäť, vytvárajú 

vzťahy medzi minulosťou a prítomnosťou. Ich cieľom je vytvoriť obraz trvania, stálosti, 

kontinuity. „Re – konštrukcia minulosti je v tejto fáze našich dejín najmä „vznikom“, 

„vyprodukovaním“ minulosti a je orientovaná na organizovanie aktuálnej prítomnosti a na 

projektovanie budúceho. Významný z tohto aspektu je práve dôraz na trvanie ...Ten 

signalizuje, že ich autorom viac než o historiografickú (vedeckú) reflexiu minulého (teda o 

stabilizáciu minulých dejov ako historických faktov) ide o jeho zapojenie do procesu 

kolektívneho spomínania, z ktorého má vyrásť nová verzia prítomnosti.“34 Táto koncepcia 

trvania má dve úrovne. Metodologickú, ktorú tvorí koncepcia dejín Štúra a Hurbana a 

ideologickú, ktorú reprezentuje národný jazyk a ľudová slovesnosť a zvýrazňovanie 

prírodných dominánt v ich večnej prítomnosti. Výsledkom takto chápaného stavu vecí je 

upriamenie pozornosti na minulosť, ale táto spomienka organizuje prítomnosť. Hoci ide o 

jednu koncepciu dejín, na základe textových analýz identifikuje R. Bílik minimálne dva 

varianty jej realizácie. Robí to na textoch Kalinčiakových Bozkovcov a Hurbanovom 

                                                 
33  Bilík R.: Vznik minulosti, Slovenská literatúra, 52, 2005, č. 4-5, s. 296 
34  Tamže, s. 299-300, zvýraznil R. B. 
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Olejkárovi. Na základný rozdiel v autorských koncepciách poukazuje R. Bílik najmä na 

príklade opisu krajiny. Kalinčiak vytvára priestor svojho sveta na základe čiastkového, 

postupného opisu (s využitím ideologickej symboliky Tatry, Dunaj, Váh atď.), celkový dojem 

je výsledkom synestézie. Tento prístup by sme pracovne označili ako prístup „zdola nahor“. 

Naproti tomu, opis prírody u Hurbana je organizovaný opačne (ako panoramatický pohľad) 

„zhora nadol“. U Hurbana je príroda krásna, lebo to takto konštatuje protagonista textu pri 

pohľade z okna (zhora nadol). Rozdiel medzi Kalinčiakom a Hurbanom je aj v tom, že 

Hurban sústreďuje svoj príbeh na svetodejinné indivíduá, postavy-symboly, tieto postavy sú 

stredobodom sujetu, a tak sa do centra príbehu dostáva historický fakt. Podľa zistení R. Bílika 

Kalinčiak problematizuje a preveruje Štúrom vytvorenú koncepciu, Hurban ju kanonizuje 

„Prvý otvára kapitolu slovenskej historickej prózy, druhý kapitolu prozaickej mytologizácie 

slovenských dejín.“35 Podľa zistení slovenských literárnych vedcov by sme rozdiel medzi 

Kalinčiakovou a Hurbanovou historickou prózou pomenovať aj tak, že Hurban cez históriu 

ilustroval súčasnosť, ale u Kalinčiaka predstavovala historická próza objektivizovaný výraz, 

cez ktorý riešil súčasné mravné a psychologické problémy.36 Hurbana, Štúra ani Kalinčiaka 

nezaujímali na prvom mieste zlomové momenty dejín. Cieľom textov historického žánru 

slovenskej romantickej literatúry je budovanie sústavy figúr spomínania. Zlomové momenty 

dejín vnímali romantickí autori ako argumenty podopierajúce pretrvávanie, prežívanie 

„napriek všetkému“37 Tým sa rozširuje aj diapazón znakov historického žánru. 

„Charakteristickým znakom poetiky historického žánru tak nie je len tematizácia 

dynamického ľudského diania smerujúceho k zmene či výmene dominantných sociálnych 

hodnôt, ale zároveň, paralelne s tým, aj tematizácia ľudského diania ako stálosti uprostred 

rozhýbanosti, ako hľadanie možností pretrvať, ako preverovanie toho, čo pretrvalo, či ako 

hľadanie odpovede na otázku, prečo niečo pretrvalo a iné zaniklo.“38 Pri charakterizácii próz 

M. Kukučína poukazuje R. Bílik na jeho rané láskavé prózy. V nich vytvoril M. Kukučín 

vlastnú verziu pretrvávania. Verziu, ktorá nemá „podobu historického konštruktu ... v popredí 

je každodennosť ako „dlhé trvanie“ rytmizované „výnimočnými udalosťami“ ... Ide o 

tematizovanie všednosti v situáciách blízko „nerovnovážneho stavu“, o preverovanie podôb 

pretrvávania na pozadí blížiacej sa zmeny individuálneho i sociálneho statusu postavy.“39 

                                                 
35  Tamže, s. 311 
36  O koncepcii (nielen) historickej prózy J. M. Hurbana a J. Kalinčiaka a o jej umeleckej hodnote 
porovnaj bližšie Noge a Součková 
37  Bilík R.: Príklady a dôkazy z dejín, Slovenská literatúra (Historické prózy M. Kukučína, L. N. Jégeho a 
M. Rázusa), Slovenská literatúra, 54, 2007, č. 1, s. 1, podčiarkla L. N. 
38  Tamže, s. 1-2 
39  Tamže, s.3 
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Nejde však o jednoznačne pozitívny konštrukt, keďže všetko „,iné“, odlišujúce sa od väčšiny, 

je z kolektívu vytlačené (R. B. pripomína prózu Neprebudený; podobným spôsobom reaguje 

na inakosť aj detský kolektív, inakosť je ostrakizovaná a sankcionovaná nezačlenením do 

skupiny). V textoch M. Kukučína dochádza k posunu v chápaní národného kolektívu. Jeho 

identita už nie je zobrazovaná nacionálne (na osi svoje-cudzie), ale kolektívne. Zdrojom 

potvrdenia identity sa stávajú spoločné rituály, ide o posun k všednému dňu, rodu, obci či 

spolku.40 V tomto prípade používa R. Bílik termín „pluralizácia identít“. Posun vývoja 

nastáva aj na literárnej scéne, historický žáner sa marginalizuje, literatúra už neplní výlučne 

národnoreprezentatívnu funkciu. Návrat k historickému žánru prebehne až v dvadsiatych 

rokoch 20. storočia. M. Kukučín sa svojou poprevratovou tvorbou podľa nás zaradil do línie 

Štúr-Hurban-Vajanský, k čomu nás vedie kontinuita v generačnom spojení Zábor/otec-

Zábor/syn-deti/vnuci. Zároveň však bude pre tvorbu M. Kukučína dôležitý pojem 

„povedomosti“ v národnom pohybe (povedané s R. Bílikom ide o koncepciu dejín „ako 

postupného a trpezlivého pohybu, ktorého prameňom je uvedomelé jadro, a z neho sa šíri 

povedomie o národnej identite. Toto šírenie má podobu medzigeneračného odovzdávania, 

osvetovej činnosti „jadra“ medzi ľudom“41 Dôležitá v koncepcii historickej prózy M. 

Kukučína bude aj opozícia naše-cudzie (na rozdiel od jeho raných láskavých próz). Medzi 

dôvody, pre ktoré nevyvolali texty M. Kukučína v dvadsiatych rokoch (takmer) žiadnu 

odozvu, patrili okrem silného romantizujúceho gesta, negatívnej verzie príkladu aj v tom čase 

už štandardná činnosť politických strán, ktorá nahradila mimoliterárne funkcie umeleckých 

textov. Ak v období romantizmu išlo v historickom žánri o vytváranie oporných bodov pre 

kultúrnu pamäť a v období realizmu o pretrvávanie a pluralizáciu identít, v poprevratovom 

období nemožno hovoriť o jednotnej koncepcii historického žánru. Hoci sa rozšírila kvantita 

autorov píšucich historickú prózu, nemožno hovoriť o zvýšenej kvalite literárnych textov. 

Historický žáner sa presúva zo sféry literatúry s vyššími umeleckými ambíciami viac do sféry 

literatúry pre mládež a zapĺňa žánre oddychovej, didaktickej a dobrodružnej literatúry. 

Tematicky sa historický žáner zameriava na krízové okamihy uhorských dejín, v ktorých do 

popredia vystupuje slovenské etnikum (do literatúry sa oblúkom vracajú námety z čias 

romantizmu, obdobie Veľkej Moravy, christinizácie Slovenska, tatárskeho vpádu, 

protiturecké povstania, obrana náboženských slobôd, konflikt je postavený na opozícii 

feudálna vrchnosť-poddaný ľud). Celkovo sa historický žáner rozvíja v zložitom období prvej 

                                                 
40  Porovnaj k tomuto aj Nogeho štúdiu o Bohumilovi Valizlosťovi Záborovi, v ktorej rozvíja svoje úvahy 
na osi rodina-obec-pospolitosť 
41  Tamže, s. 9 
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Československej republiky, v ktorom je na jednom konci spektra ovplyvňovaný 

tradicionalizmom a modernizmom a na druhom konci čechoslovakizmom a nacionalizmom. 

Do popredia sa dostáva „smer, ktorý sa orientoval na podporu argumentov v prospech uznania 

národnej autochtónnosti.“42 Z generácie spisovateľov realizmu rozvíja historickú prózu v 

dvadsiatych rokoch 20. storočia M. Kukučín (etnický variant), L. Nádaši – Jége (biologický 

variant) a M. Rázus (sociálno – politický variant). „Ak u Kukučína bola dejinná téma 

„popredím“, ktoré formovalo obraz života a človeka, u Jégeho bola história len „pozadím“, na 

ktorom sa zračili nemenné črty ľudskej „prirodzenosti“.43 Obe koncepcie sú realizáciou 

pozitivistického (v tom čase už neaktuálneho) myšlienkového prúdu. Aj to je jednou z príčin, 

prečo sa historická próza realizovaná generáciou starších prozaikov už nestretla v dvadsiatych 

rokoch s výraznejším kritickým či filozofickým ohlasom. 

 Problematika žánru historickej prózy je, prirodzene, rozsiahla. Nebolo naším cieľom 

celú ju vyčerpať. V prítomnom texte sme sa len snažili upozorniť ne tie javy, ktoré nás pri jej 

štúdiu zaujali najviac. 
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